Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o užití krytého bazénu ze dne 23.3.2014
Který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Poskytovatel:
ST Servis s.ro.
Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupena jednatelkou společnosti : Wrzeckou Miroslavou
IČ: 633 22 528 DIČ: CZ 63322528
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 13456
( „ dále jen poskytovatel“)
a
Uživatel:
Březovjáková Dana
Bytem: Podlesí 304, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ 880 30 954
( „ dále jen uživatel“)
níže společně též smluvní strany

Preambule:
Smluvní strany shodně konstatují, že dne 23.3.2014 byla uzavřena mezi společnosti ST Servis
s.r.o., se sídlem Zašovská 784,757 01 Valašské Meziříčí – jako poskytovatelem a paní
Březovjákovou Danou, bytem Podlesí 304,757 01 Valašské Meziříčí - jako uživatelem, Smlouva
o užití krytého bazénu.
I.
Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 k citované Smlouvě ze dne
23.3.2014, kdy předmětem dodatku č. 1 je změna článku IV. Cena a rozsah plnění, který se
mění od 1.9.2019 takto:
Cena za užití :
•

Rekreační bazén

954,-Kč/1 hod.

Cena nezahrnuje využití solného whirlpoolu, parní lázně ,dětského bazénu a provoz
vodních atrakcí.
•

Vířivka v rekreačním bazénu

255,-Kč/1 hod.

Výše uvedená cena je cena včetně 15 % DPH.
Platné nájemné bude ročně valorizováno o míru inflace(dále jen „valorizované
nájemné“),vedené a potvrzené Českým statistickým úřadem.
Poskytovatel předloží kalkulaci valorizovaného nájemného uživateli v průběhu měsíce dubna
na vědomí. Takto stanovené valorizované nájemné bude vždy tvořit dodatek k této smlouvě.
Valorizované nájemné, předložené poskytovatelem , bude platné vždy 12 měsíců tj. od
prvního měsíce září do 31.dne měsíce srpna následujícího roku včetně.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 23.3.2014 zůstávají beze změn.
III.
Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
IV.
Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle platných předpisů zajistí poskytovatel.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si
dodatek Smlouvy před podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhovení.

Ve Valašském Meziříčí, dne 26.6.2019

…………………………………………………

………………………………………………………

ST Servis s.r.o.

p. Březovjáková Dana

Miroslava Wrzecká, jednatel

